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PUURzwart

Mogelijk in alle modellen en uitvoeringen van het 
assortiment.

PVD Gun Metal

Mogelijk in de Toledo serie en aanverwante 
artikelen.

RVS AISI304

Mogelijk in alle modellen en uitvoeringen van het 
assortiment.

Wit

Uit voorraad mogelijk in de series Toledo, Geneve 
& Athene. Op aanvraag voor meerdere series.

Op aanvraag kun je de shuffle deurkrukken bijna 
in alle kleuren krijgen, maar we hebben ook een 

groot voorraad assortiment.

Finishes

De Shuffle® collectie.
Al ruim 35 jaar hebben wij passie voor deurbeslag.
Onze deurkrukken, veiligheidsbeslag, voordeurbeslag en accessoires 
komen al net zo lang uit Italië.

In de vallei ten westen van het Gardameer wordt volgens dé  
standaarden op het gebied van deurbeslag gewerkt aan producten  
van de hoogste kwaliteit.

Sterke veersystemen, PVD titanium coatings, keurmerken zoals SKG3 
en natuurlijk continuïteit van kwaliteit en assortiment waarborgen onze 
collectie.
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Het Shuffle®  
assortiment
Ons krachtige Shuffle® assortiment 
bestaat uit maar liefst 25 modellen en 
vele accessoires. 
 
Elk model is verkrijgbaar in veel  
verschillende opties en in PUURzwart en 
RVS. Op deze pagina laten we elk model 
in 1 uitvoering zien.

Toledo B

In RVS & PUURzwart

Toledo ø20mm

In RVS, PUURzwart, PVD Gun Metal & Wit

Toledo ø22mm

In RVS & PUURzwart

Oslo

In RVS & PUURzwart

Helsinki

In RVS & PUURzwart

Geneve

In RVS, PUURzwart & Wit

Stockholm

In RVS & PUURzwart

Mikonos

In RVS & PUURzwart

Naxos

In RVS & PUURzwart

Athene

In RVS, PUURzwart & Wit

Kyoto

In RVS & PUURzwart

Ottawa

In RVS & PUURzwart

Rhodos

In RVS & PUURzwart

Samos

In RVS & PUURzwart

Istanbul

In RVS & PUURzwart

Osaka

In RVS & PUURzwart

Seoul

In RVS & PUURzwart

Seattle

In RVS & PUURzwart

Phoenix

In RVS & PUURzwart
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Golf

In RVS & PUURzwart

Sfera

In RVS & PUURzwart

Sfera S

In RVS & PUURzwart

Piano (S)

In RVS, PUURzwart, PVD Gun Metal & Wit

Oslo

In RVS & PUURzwart

Stockholm

In RVS & PUURzwart

Quadra

In RVS & PUURzwart

Quadra S

In RVS & PUURzwart

Toledo

In RVS, PUURzwart, PVD Gun Metal & Wit

Toledo B

In RVS & PUURzwart

Phoenix

In RVS & PUURzwart

Geneve

In RVS & PUURzwart

Nairobi

In RVS & PUURzwart

Atlanta

In RVS & PUURzwart

Denver

In RVS & PUURzwart

Denver S

In RVS & PUURzwart

Porto

In RVS & PUURzwart

Miami

In RVS & PUURzwart

Frankfurt (rond)

In RVS, PUURzwart, PVD Gun Metal & Wit

Toronto (vierkant)

In RVS & PUURzwart
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Serie Toledo.
De strakke Toledo is standaard uitgevoerd in een ø20mm uitvoering, 
maar ook verkrijgbaar in de opgedikte ø22mm uitvoering. 

De Toledo B heeft een kenmerkende korte hals, waardoor deze perfect 
te combineren is met raambekleding of rolluiken.
Bijzonder is ook dat deze serie verkrijgbaar is in PVD Gun Metal.

Scan de QR code of ga naar www.hardbrass.nl/toledo
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Verkrijgbaar in:

Geschuurd RVS (AISI304) PUURzwart (RAL9005)

PVD Gun Metal Wit (RAL9010)



Vul aan met.
Vul de Toledo serie aan uit de Shuff le en 
Mariani collectie in de beschikbare finishes.

1. 62500010 Handgreep Nairobi
2. N1180070 Briefplaat Shuff le®
3. 25816170 Meubelknop Mini
4. 51300007 Strakke deurkom
5. 51053305 Schuifdeurslot
6. 62260032 WC-garnituur minimal
7. 62420012 Knopkruk Piano
8. 91364020 VH rozet SKG***

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Hefschuifdeurgrepen
De Shuff le collectie heeft  een groot aantal hefschuifdeurgrepen. 
Naast zes modellen, zijn deze modellen ook nog eens verkrijgbaar in 
vier standaard opties. We bieden ook nog de optie om hier een 
niet-standaard variant te maken.

Deze Toledo uitvoering hebben we in de normale en de Toledo B 
(ondiep) uitvoering in RVS AISI304, PVD Gun Metal  en PUURzwart

Rozet type
De Toledo is multi-inzetbaar met maar liefst 
acht verschillende rozetten en twee 
langschilden.

Zo leveren wij de Toledo bijvoorbeeld 
op een rechthoekig of minimal rozet 
om te combineren met een industriele 
deur.

Toledo B
Een verkorte hals voor situaties met weinig 
ruimte, zoals bij raambekleding 
en rolschermen.

Raambeslag
Maak je huis compleet met raambeslag in 
exact dezelfde stijl als het deurbeslag.

We leveren deze raamkrukken in een 
universele (niet) afsluitbare variant of een 
SKG gekeurde versie zoals hiernaast  
afgebeeld.

Handgrepen
Voor- en schuifdeuren zijn uit te voeren in de stijl van de Voor- en schuifdeuren zijn uit te voeren in de stijl van de 

Toledo serie. Handgreep Frankfurt is verkrijgbaar in diverse Toledo serie. Handgreep Frankfurt is verkrijgbaar in diverse 
afmetingen.afmetingen.

Deze is verkrijgbaar in uitvoeringDeze is verkrijgbaar in uitvoering
 RVS AISI304, PVD Gun Metal  en PUURzwart. RVS AISI304, PVD Gun Metal  en PUURzwart.
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Serie Istanbul.
Dit sigaarmodel staat bekend om een prettige grip die goed meeloopt 
met de hand. Daarnaast geeft de vormgeving van deze kruk een zacht 
tintje aan je interieur.

Scan de QR code of ga naar www.hardbrass.nl/istanbul
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Verkrijgbaar in:

Geschuurd RVS (AISI304) PUURzwart (RAL9005)



Vul aan met.
Vul de Istanbul serie aan uit de Shuff le en 
Mariani collectie in de beschikbare finishes.

1. 25679170 Meubelgreep Arch
2. 62505002 Handgreep Parijs
3. 94730002 Schuifdeurkom Inca
4. 25351070 Ronde deurkom
5. 51053100 Schuifdeurslot
6. 62280030 WC-garnituur dun
7. 62430012 Knopkruk Golf
8. 95364000 VH rozet SKG***

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Hefschuifdeurgrepen
De Shuff le collectie heeft  een groot aantal 
hefschuifdeurgrepen. Naast zes modellen, 
zijn deze modellen ook nog eens verkrijgbaar 
in vier standaard opties en daarnaast in elke 
gewenste combinatie verkrijgbaar.

De Istanbul serie kun je bijvoorbeeld goed 
aanvullen met de Oslo serie door een zelfde 
loop van de hals.

Raambeslag
Maak je huis compleet met raambeslag in 
exact dezelfde stijl als het deurbeslag.

We leveren dit uit voorraad in drie opties 
voor wel en niet afsluitbare situaties.
Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld ook een 
drukknop systeem leveren, waarbij je greep 
met twee handen moet bedienen.

Veiliger tegen inbraak, maar bijvoorbeeld 
ook met (kleinere) kinderen in huis.

Handgrepen
Een mooie bijpassende handgreep voor schuifdeuren of op 
de taatsdeur met de Atlanta serie.

Deze is verkrijgbaar in uitvoering RVS AISI304  en PUURzwart
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Serie Geneve.
Een strakke kruk met vierkant buismodel, de Geneve.
Deze serie heeft bijzonder veel opties, van deurkruk tot meubelgreep.

Scan de QR code of ga naar www.hardbrass.nl/geneve
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Verkrijgbaar in:

Geschuurd RVS (AISI304) PUURzwart (RAL9005)

Wit (RAL9010)



Vul aan met.
Vul de Geneve serie aan uit de Shuff le en 
Mariani collectie in de beschikbare finishes.

1. 62500030 Handgreep Denver
2. 25676370 Meubelgreep Basic
3. 62401517 Deurklungel
4. 51053347 Strakke deurkom
5. 51053306 Schuifdeurslot
6. 62270030 WC-garnituur minimal
7. 62460042 Knopkruk Quadro
8. N1363040 Veiligheidsrozet SKG***

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Hefschuifdeurgrepen
De Shuff le collectie heeft  een groot aantal hefschuifdeurgrepen. Naast 
zes modellen, zijn deze modellen ook nog eens verkrijgbaar in vier 
standaard opties en daarnaast in elke gewenste combinatie 
verkrijgbaar.

Deze Geneve uitvoering hebben we in de uitvoering RVS AISI304 en 
PUURzwart

Rozet type
Met de Geneve kun je alle kanten op. 
Van rond tot vierkant en van klein
tot groot.

Zo leveren wij de Geneve
bijvoorbeeld op een 
rechthoekig of minimal 
rozet om te combineren 
met een industriele deur.

Langschild
Iets af te dekken op de deur? Maak dan 
gebruik van onze oversized langschilden die 
(bijna) over elk schroefgat vallen.

Raambeslag
Maak je huis compleet met raambeslag in 
exact dezelfde stijl als het deurbeslag.

We leveren deze raamkrukken met een 
universele (niet) afsluitbare variant of een 
SKG gekeurde versie zoals hiernaast is 
afgebeeld.

Handgrepen
Vul je voordeur of schuifdeur in met een Denver (S) 

handgreep, zo kun je in exact dezelfde stijl door.

Deze is verkrijgbaar in uitvoering
 RVS AISI304 en PUURzwart.
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Serie Athene.
Ronde en vierkante vormen werken samen bij de Athene.
Hierdoor is deze goed te combineren met vierkant of ronde rozetten. 
Vul de serie aan met verschillende onderelen van de Shuffle® of Mariani 
collectie en maak je huis compleet.

Scan de QR code of ga naar www.hardbrass.nl/athene
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Verkrijgbaar in:

Geschuurd RVS (AISI304) PUURzwart (RAL9005)

Wit (RAL9010)



Vul aan met.
Vul de Athene serie aan uit de Shuff le en 
Mariani collectie in de beschikbare finishes.

1. 25766170 Meubelgreep Synthesis
2. 62500012 Handgreep Nairobi
3. 95298020 Schuifdeurkom Inca
4. N1180020 Briefplaat Shuff le®
5. 62402010 Deurstopper ø25mm
6. 62100032 WC-garnituur rond
7. 95136160 Beldrukker ovaal
8. 91364020 VH rozet SKG***

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Handgrepen
Het fijne van de Athene serie is dat je zowel naar rond 
als vierkant kan toestappen.
Daarom passen alle grepen in ons 
assortiment bij de Athene.

Hiernaast laten we de handgreep Moskou zien, 
voorzien van een haakse hoek en een ovaal 
profiel welke goed aansluit op het design van de 
Athene.

Raambeslag
Maak je huis compleet met raambeslag in 
exact dezelfde stijl als het deurbeslag.

We leveren dit uit voorraad in drie opties 
voor wel en niet afsluitbare situaties.
Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld ook 
drukknop systeem leveren, waarbij je greep 
met twee handen moet bedienen.

Veiliger tegen inbraak, maar bijvoorbeeld 
ook met kleinere kinderen.

Industrieel
Vul je industriële deur in met de Athene serie.

De lijnen in deze kruk komen perfect terug in de lijnen van de 
(zwarte) staal-look deuren. Hierbij behoudt je het voordeel 
van een fijne greep en een ronde basis, maar werkt tegelijk 
toe naar een mooie samenwerking in design.
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Serie Seattle.
Een oversized vlakke voorkant tekent deze deurkruk Seattle. 
Hierdoor werkt deze deurkruk perfect samen met grote deuren.
Bij de minimal uitvoering ontstaat er een mooi geheel omdat de hals 
van de kruk exact dezelfde grootte heefts als het minimal rozet.

Scan de QR code of ga naar www.hardbrass.nl/seattle
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Verkrijgbaar in:

Geschuurd RVS (AISI304) PUURzwart (RAL9005)



Vul aan met.
Vul de Seattle serie aan uit de Shuff le en 
Mariani collectie in de beschikbare finishes.

1. 25757070 Meubelgreep I-Spazio
2. 62500052 Handgreep Porto
3. 62401517 Deurklungel
4. 51053347 Strakke deurkom
5. 22901030 WC borstel vierkant
6. 62270030 WC-garnituur minimal
7. 62460042 Knopkruk Quadro
8. N1363047 VH rozet SKG***

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Hefschuifdeurgrepen
De Shuff le collectie heeft  een groot aantal hefschuifdeurgrepen. Naast 
zes modellen, zijn deze modellen ook nog eens verkrijgbaar in vier 
standaard opties en daarnaast in elke gewenste combinatie 
verkrijgbaar.

De Phoenix uitvoering werkt perfect samen met de Seattle serie door de 
vlakke voorzijde van de greep.

Rozet type
De Seattle is multi-inzetbaar met 
maarliefst acht verschillende 
rozetten en twee langschilden.

Plaats de Seattle
bijvoorbeeld op een dun
vierkant rozet. 
Dan creëer je een
terugkomende dikte
tussen deurkruk en rozet.

Raambeslag
Maak je huis compleet met raambeslag in 
exact dezelfde stijl als het deurbeslag.

Wil je een afsluitbare variant met een SKG 
keuring? Geen probleem! We hebben twee 
universele niet afsluitbare varianten en twee 
afsluitbare modellen.Handgrepen

Vul je voordeur of schuifdeur in met een Miami 
handgreep, zo kun je in exact dezelfde stijl door.

Deze is verkrijgbaar in uitvoering
 RVS AISI304 en PUURzwart.
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Hardbrass BV
Anthonie Fokkerstraat 18

3772 MR Barneveld

 0342-404884

 sales@hardbrass.nl
 www.hardbrass.nl

Italiaanse kracht 
De artikelen uit onze brochure worden allen geïmporteerd vanuit Italië.

Daar worden de messing artikelen van Italiaanse kwaliteit geproduceerd en bewerkt.

Op zoek naar de artikelen die u niet in onze deurbeslag kerncollectie kunt vinden? 
Op www.hardbrass.nl vindt u ons complete assortiment deurkrukken, 

voordeurbeslag, veiligheidsbeslag en accessoires.

Meer informatie of op zoek naar onze dealeradressen:
www.hardbrass.nl, bel 0342-404884 of scan onderstaand QR code in.

HARDBRASS
D E U R B E S L A G  &  B R I E V E N B U S S E N


